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Uwagi  
Zasady bezpiecznego użytkowania  
Układ przetwornika przewodności LRGT 16-1 używać tylko do kontroli przewodności cieczy.  
Urządzenie musi być zasilane napięciem 24 V prądu stałego, z zasilacza stabilizowanego wg. DIN VDE 
0106. Zasilacz musi posiadać zabezpieczenie nadprądowe.  
Instalacja LRGT 16-1 może być powierzona wyłącznie pracownikom posiadającym odpowiednie 
kwalifikacje. 
Przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje należy rozumieć osoby, które uzyskały 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektrotechniki, zastosowań i użytkowania urządzeń bezpieczeństwa  
i sprzętu ochrony osobistej przy eksploatacji i przy pracy z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, jak 
również w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom, w wyniku czego uzyskały 
dostateczny zasób wiadomości i umiejętności niezbędny przy instalacji i odbiorze tego urządzenia. 
  

 

 
 

Niebezpieczeństwo 
W przypadku obluzowania się urządzenia, może dojść do wyrzutu pary lub gorącej wody 
pod ciśnieniem. Stwarza to zagrożenie odniesienia ran (poparzenia). Demontaż 
urządzenia może być dokonywany wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu, że wewnątrz 
urządzenia ciśnieniowego ciśnienie jest równe atmosferycznemu. 

 
Uwagi wstępne 
Zakres dostawy 
LRGT 16-1 
1 elektroda z pierścieniem przyłączeniowym D 33 x 39 wg DIN 7603-1.4301 E8P 
1 przetwornik przewodności z listwą przyłączeniową 
1 instrukcja 
 
Opis układu 
LRGT 16-1 jest układem przetwornika przewodności budowy kompaktowej, składającego się z elektrody 
przewodności, czujnika temperatury dla kontroli temperatury czynnika i zintegrowanego przetwornika 
przewodności. Urządzenie pracuje zgodnie z zasadą pomiaru przewodności za pomocą dwóch elektrod i 
wytwarza sygnał prądowy 4 – 20 mA, zależny od przewodności i kompensacji temperatury. 
Układ przetwornika przewodności zaprojektowano do mierzenia przewodności elektrycznej w czynnikach 
przewodzących. 
Gdy LRGT 16-1 jest połączony z regulatorem przemysłowym KS 90 może być wykorzystywany jako 
ogranicznik przewodności i/lub regulator odsalania w kotłach parowych, ciśnieniowych kotłach wodnych i 
układach kondensatu. 
 
Zatwierdzenia typu 
TUV WUL . 01-003 
EG BAF-MUC 01 04 105620 001 
 
Funkcja 
Prąd pomiarowy o zmiennej częstotliwości przepływa przez ciecz i tworzy gradient potencjału pomiędzy 
elektrodą pomiarową i rurą pomiarową. Gradient potencjału zmienia się jak napięcie pomiarowe UU.  
W celu kompensowania polaryzacji, która może redukować prąd pomiarowy, częstotliwość pomiarowa jest 
odpowiednio adaptowana. Prąd pomiarowy jest odbierany i przekazywany jako napięcie pomiarowe UI. 
Przewodność elektryczna zmienia się w funkcji temperatury. Oporność zintegrowanego termometru w 
elektrodzie mierzy temperaturę czynnika i ustawia temperaturę odniesienia, do której będzie się odnosiła 
wartość pomiaru. 
Przewodność elektryczna jest obliczana od napięcia pomiarowego UU i UI i zależnie od regulowanego 
współczynnika temperatury TK – bazuje liniowo na temperaturze odniesienia 25°C. Po zmianie jej na sygnał 
prądowy przewodnościowo-proporcjonalny, przekazywany jest on na zewnątrz w postaci prądu 4 – 20 mA.    
Przewody prowadzące do elektrody pomiarowej, rura pomiarowa i termometr oporowy są kontrolowane, czy 
nie nastąpiła przerwa w układzie i czy nie nastąpiło spięcie. Dodatkowo, wewnętrzny układ elektroniczny 
zabezpieczony jest przed wzrostem temperatury wewnątrz osłony urządzenia. W przypadku złego działania 
diody LED palą się w sposób ciągły lub rozbłyskują , a sygnał prądowy nastawia się na 0 lub 0,5 mA. 
Przetwornik jest parametryzowany poprzez przełącznik kodów. Przełącznik kodów, może także być użyty 
dla adaptacji stałej naczyńka i przeprowadzania testu funkcjonowania. 
Przewodność mierzona jest w µS/cm. W niektórych krajach, używa się także oznaczenia ppm (część na 
milion). 1 µS/cm = 0,5 ppm. 
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Instalacja 
Przetwornik przewodności jest zaprojektowany w taki sposób, żeby mógł być przykręcony bezpośrednio do 
osłony wspawanej w kocioł lub do odpowiedniego kołnierza. 
Elektroda musi być zamocowana w taki sposób, żeby zawsze była zanurzona w wodzie. 
Montaż elektrody w osłonie nie jest dozwolony wg WU 100. 
Należy zapewnić minimalna odległość ok. 20 mm pomiędzy najniższą częścią rury pomiarowej i ścianką 
kotła, rur opłomkowych, innych części metalowych i niskiego poziomu wody (NPW).  
 
Instalacja elektrody pomiarowej 
1. Sprawdzić powierzchnię uszczelniającą gwintu lub kołnierza na kotle/zbiorniku lub naczynia 

pomiarowego przy kotle. 
2. Umieścić uszczelkę na powierzchni uszczelniającej przetwornika. Uwaga: Używać tylko uszczelek (ze 

stali nierdzewnej 1.4301 E8P) D33 x 39 wg DIN 7603 dostarczanych z elektrodą. 
3. Na gwint złącza przetwornika nanieść cienką warstewkę smaru silikonowego (np. w gatunku DOW 

Corning 111 Compound). 
4. Wkręcić elektrodę w gniazdo lub zamocować na kołnierzu króćca zbiornika lub kotła i dokręcić kluczem 

o rozstawie 41 mm. Instalacji należy dokonywać na zbiorniku lub kotle schłodzonym do temperatury 
otoczenia, wymagany moment dokręcania - 160 Nm. Otwór gwintowany musi odpowiadać normie DIN 
3852 część 2, 1” BSP (DIN ISO 228) od X lub Y, w wersji standardowej. Następny otwór musi mieć 
średnicę > 24 mm. 

 
Redukowanie długości instalacji i długości pomiarowej 
Rura pomiarowa i elektroda mogą być ucięte, by spełnić indywidualne wymagania dla danej instalacji. 

Długość instalacji A 
[mm] 

Długość pomiarowa L 
[mm] 

Możliwa redukcja długości R 
[mm] 

215 200  
315 300 50 
415 400 50 
515 500 50 
615 600 50 
815 800 100 
1015 1000 100 

1. Starannie określić wymaganą redukcję długości - mierzoną od dna rury pomiarowej – i zaznaczyć ją 
na rurze. 

2. Obluzować śrubę blokującą przy użyciu śrubokręta 1,3 dla wkrętów z łbem gniazdowym. 
3. Odkręć rurę pomiarową i uciąć ją do zaznaczonej długości. 
4. Odkręć podkładkę dystansową. 
5. Na elektrodzie zaznaczyć długość redukcji – mierzoną od najdalszego końca elektrody. 
6. Uciąć koniec elektrody do wymaganej długości. Odciąć izolacje na 10-12 mm. 
7. Przykręcić podkładkę dystansową na elektrodzie i zamocować przy użyciu klucza o rozstawie 12 

mm. 
8. Przykręcić rurę pomiarową przy użyciu momentu 50 Nm i dokręcić śrubę blokującą.  

 
Uwagi 
• Powierzchnia uszczelniająca kołnierza znajdującego się na kotle musi być właściwie obrobiona.  
• Podczas montażu nie zaginać końcówki elektrody. 
• Nie osłaniać (izolować) elektrody powyżej części sześciokątnej. 
• Przetwornik może być montowany w poziomie lub z pochyleniem. Powierzchnia pomiarowa musi być 

stale zalana wodą.  
 
Narzędzia 
Klucz o rozstawie 41 mm. 
Klucz o rozstawie 12 mm. 
Śrubokręt 1,3 dla wkrętów z łbem gniazdowym. 
Piła do metalu. 
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Redukcja długości instalacji i długości pomiarowej 
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Ustawienie, zamocowanie, usunięcie i montaż skrzynki przyłączeniowej 
Ustawienie skrzynki przyłączeniowej 

 

 

1. Odkręcić śruby pokrywy (wkręty M4 z łbem z nacięciem krzyżowym) i zdjąć 
jedną pokrywę skrzynki. Strzałka na tabliczce znamionowej wskazuje kierunek 
zdejmowania. 

2. Poluzować nakrętki mocujące używając klucza o rozstawie 18 (19) mm i obrócić 
skrzynki we wskazanym kierunku (wyjście kabli). 

3. Ponownie dokręcić nakrętki blokujące momentem 30 Nm. 
4. Zamocować pokrywę, dokręcić śruby, upewnić się, czy uszczelka pokrywy 

znajduje się na swoim miejscu. 
 
W razie konieczności można zdjąć skrzynkę przyłączeniową z elektrody i ponownie ją 
zamocować.   

 
Zdejmowanie skrzynki przyłączeniowej 

1. Poluzować śruby pokrywy (wkręty M4 z łbem z nacięciem krzyżowym) i zdjąć jedną pokrywę 
skrzynki. Strzałka na tabliczce znamionowej wskazuje kierunek zdejmowania. 

2. Zdjąć śruby mocujące z pokrywy i zdjąć pokrywę. 
3. Wyciągnąć przewody elektrod ze skrzynki (układ elektroniczny, uziemienie). 
4. Poluzować nakrętki mocujące używając klucza o rozstawie 18 (19) mm i usunąć je. 
5. Przeciągnąć przewody elektrod poprzez nakrętkę mocującą. 
6. Usunąć pokrywę. Przeciągnąć wszystkie przewody poprzez nakrętkę mocującą 

 
Montaż skrzynki przyłączeniowej 

1. Wyciągnąć wszystkie przewody elektrod poprzez otwór dla zamocowania śrub w skrzynce 
przyłączeniowej. 

2. Położyć skrzynkę przyłączeniową na elektrodzie i obrócić ją w odpowiednim kierunku, pamiętając o 
wyjściach przewodów. Upewnić się, czy jest uszczelka między skrzynką i elektrodą. 

3. Przeciągnąć wszystkie przewody elektrod poprzez nakrętkę mocującą. Nakręcić nakrętkę na śrubie 
mocującej i dokręcić momentem 30 Nm. 

4. Połączyć przewody elektrod wg schematu do przyłączy (układ elektroniczny, uziemienie). 
5. Dokręcić pokrywę. Zainstalować osłonę i dokręcić śruby pokrywy, upewniając się, czy jest założona 

uszczelka. 
 
Połączenia 
Połączenia przetwornika przewodności 
Urządzenie musi być zasilane napięciem 24 V prądu stałego, z zasilacza stabilizowanego wg. DIN VDE 
0106. Zasilacz musi posiadać zabezpieczenie nadprądowe.  
 
Nie stosować kroków od 1 do 5 dla przyłączonych urządzeń dodatkowych. 
 
Do połączeń należy stosować kable z pełnym ekranowaniem, o minimalnym przekroju żyły 0,75 mm2. 

1. Zdjąć osłonę z terminalu i przecisnąć kable przyłączeniowe poprzez dławik kablowy. 
2. Przygotować przewody o dł. ok. 40 mm i usunąć ok. 5 mm izolacji z ich końców. 
3. Przeprowadzić połączenia wg schematu. 
4. Założyć osłonę na terminal. 
5. Uszczelnić wejście kablowe poprzez dokręcenie dławików. Używanie korków uszczelniających nie 

jest konieczne. 
6. Zamocować osłonę skrzynki, dokręcić śruby i sprawdzić, czy jest założona uszczelka osłony.  

 
Narzędzia 
Śrubokręt o rozmiarze 1 z krzyżakiem. 
Śrubokręt o rozmiarze 2,5 zwykły, izolowany wg VDE 0680. 
Klucz o rozstawie 18 (19) mm. 
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Schemat połączeń 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Przyłącza terminalu 1-6 (przewody elektrod) 
 
1,2  Elektroda pomiarowa 
3,4  Rura pomiarowa (masa) 
5,6  Termometr oporowy 
 

Przyłącza kablowe Przewody elektrod 

Elektroda pomiarowa 
(przewody czerwone) 

Rura pomiarowa 
(przewód czarny) 

Czujnik temperatury 
(przewody czarne) 

Uziemienie 
(przewody czarne) 

Punkt przyłączeniowy 
uziemienia 

Uziemienie 
obudowy 

obciążeni
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Elementy funkcjonalne 
 
 
 

 
 
Widok po zdjęciu płyty osłonowej. 
 

Przewody 
elektrod i 
czujnika temp. 

Diody LED Przełącznik kodów
Śruby mocujące układ 
elektroniczny 

Terminal przyłącz.

Dławik kablowy
Łącznik lub 
dławik kablowyŚruba do mocowania uziemienia obud.

Śruba do mocowania uziemienia

Nakrętka mocująca 18/19 mm 
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Procedura rozruchowa 
Kontrola połączeń 

1. Upewnić się, czy przetwornik przewodności jest połączony zgodnie ze schematem. 
2. Sprawdzić, czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. 

 
Ustawienie przełącznika kodów 
Przetwornik jest parametryzowany przy użyciu 10-cio biegunowego przełącznika kodów. 
Przełącznik ten może być także wykorzystywany do ustawiania stałej naczyńka i przeprowadzania prób 
funkcjonalnych. 
Indywidualne ustawienie przełącznika może być dokonane przy użyciu np. długopisu. 
 
Ustawienia fabryczne 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
ON ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 

W tabeli nastawienia fabryczne są wytłuszczone. 
 
Nastawa długości pomiarowej (zakresu regulacji) i aktualnych wartości wyjściowych 

Kod przełącznika Prąd wyjściowy mA = µS/cm 
1 2 3 

Zakres regulacji 
[µS/cm dla 25°C] 4 mA odpowiadają 20 mA odpowiada 

OFF OFF OFF 0,5 20 0,5 20 
ON OFF OFF  100  100 
OFF ON OFF  200  200 
ON ON OFF  500  500 
OFF OFF ON  1000  1000 
ON OFF ON  2000  2000 
OFF ON ON  6000  6000 
ON ON ON  12000  12000 

Podczas rozruchu (gdy załączone jest napięcie) pierwszy sygnał wyjściowy będzie miał wartość 4 mA, 
następnie sygnał będzie rosnąć do osiągnięcia aktualnej wartości. 
 
Kontrola nastawy współczynnika temperatury Tk 
Dla kompensacji liniowej mierzonej przewodności jej wartość oparto na 25°C, przy pracy współczynnik 
temperatury Tk jest nastawiony do 2,1 % dla °C. Podczas, gdy osiągnie się temperaturę pracy można 
sprawdzić tę nastawę przez przeprowadzenie pomiarów porównawczych – np. jako część procedury 
rozruchu. Gdy pojawią się odchylenia pomiędzy wskazywaną przewodnością i mierzoną wartością  
porównawczą, można dokonać korekty rezultatu pomiaru przetwornika przez regulację niższego lub 
wyższego współczynnika temperatury. Należy kontynuować modyfikowanie nastawy Tk do momentu, aż 
wskazywana wartość przewodności i mierzona wartość porównawcza będą równe. 
 

Przełącznik kodów Współczynnik temperatury Tk 
[%/°C] 

4 5 6 7  
OFF OFF OFF OFF 0 (nie ma kompensacji) 
ON OFF OFF OFF 1,6 
OFF ON OFF OFF 1,7 
ON ON OFF OFF 1,8 
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Przełącznik kodów Współczynnik temperatury Tk 
[%/°C] 

4 5 6 7  
OFF OFF ON OFF 1,9 
ON OFF ON OFF 2,0 
OFF ON ON OFF 2,1 
ON ON ON OFF 2,2 
OFF OFF OFF ON 2,3 
ON OFF OFF ON 2,4 
OFF ON OFF ON 2,5 
ON ON OFF ON 2,6 
OFF OFF ON ON 2,7 
ON OFF ON ON 2,8 
OFF ON ON ON 2,9 
ON ON ON ON 3,0 

 
 
Adaptacja stałej naczyńka 
Stała naczyńka nastawiona fabrycznie jest charakterystyczną wielkością geometryczną wyposażenia i 
wpływu obliczeń przewodności. Podczas pracy ta stała może się zmieniać, np. ze względu na osadzanie się 
zanieczyszczeń na elektrodzie pomiarowej. Jeżeli wskazywane wartości przewodności odchylają się od 
mierzonej wartości porównawczej, można dokonać korekty rezultatu pomiaru przewodności poprzez 
nastawę ponowną stałej naczyńka. 
 
W zależności od odchylenia należy nastawić przełączniki kodu 8 lub 9 na ON, stała naczyńka będzie się 
zmieniać w sposób stały. Należy obserwować wskazania przewodności i kiedy wskazywana wartość jest 
równa z pomiarem porównawczym, należy nastawić przełączniki powtórnie na OFF. Gdy regulacja będzie 
niemożliwa, należy wyjąć przetwornik i wyczyścić powierzchnię pomiarową. 
 
By przywrócić nastawę fabryczną stałej naczyńka – np. po oczyszczeniu powierzchni pomiarowej – 
przełączniki kodów 8 i 9 należy równocześnie przestawić na ON. Po ok. 1 s. Przełączyć na OFF. 
Przywrócona zastanie nastawa fabryczna. 
 

Przełącznik kodów Odchylenie wskazywanej 
przewodności 8 9 Funkcja 

Brak OFF OFF Bez zmian 
Wartość wskazywana < mierzona wartość 

porównawcza ON OFF Wzrasta stała naczyńka 

Wartość wskazywana > mierzona wartość 
porównawcza OFF ON Maleje stała naczyńka  

 ON ON Przywracanie nastawy fabrycznej 
    
Próby funkcjonalne 
Do przeprowadzania prób funkcjonalnych należy używać przełącznika kodów 10. Wartość jest symulowana, 
kiedy wzrasta końcowa wartość zakresu kontroli i prąd na wyjściu osiągnie 20 mA. 

Przełącznik kodów Próby funkcjonalne 
10  

OFF Działanie normalne 
ON Symulacja 

Wzrasta końcowa wartość zakresu regulacji 
 
Po zakończeniu próby funkcjonalnej należy przełączyć przełącznik kodów na OFF. 
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Wyświetlanie informacji za pomocą diod LED i wskazania nieprawidłowej pracy 
Zielona i czerwona dioda LED, znajdująca się w środku płytki układu elektronicznego ma służyć 
pokazywaniu informacji o stanie pracy i uszkodzeniach. 
 

Normalna praca Zielona dioda LED Czerwona dioda LED Wyjście prądowe [mA] 
Przewodność 0 do 10% 

zakresu regulacji - Pali się Proporcjonalne do wartości 
mierzonej 

Przewodność 90 do 100% 
zakresu regulacji Pali się  Proporcjonalne do wartości 

mierzonej 
Przewodność 10 do 90% 

zakresu regulacji Pali się Pali się Proporcjonalne do wartości 
mierzonej 

  
Uszkodzenie Zielona dioda LED Czerwona dioda LED Wyjście prądowe [mA] 

Wartość poniżej 0% 
nastawy 

Np. elektroda odsłonięta  
- Błyska 4 

Przerwane połączenie z 
rurą/elektrodą pomiarową  Błyska 0 

Wartość powyżej 100% 
nastawy 

Np. zakres regulacji jest 
zbyt mały 

Błyska  0 

Zwarte połączenie z 
rurą/elektrodą pomiarową  Błyska 0 

Temperatura skrzynki 
przyłączeniowej 

przekroczyła 85°C 
Błyska Błyska 0 

Przerwane połączenie z 
termometrem lub spięcie  Kolejno błyskają 0,5 
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Wykrywanie i usuwanie usterek 
Lista zakłóceń 
 
Wyposażenie nie działa 
Zakłócenie:   Brak zasilania – urządzenie nie pracuje 
Przeciwdziałanie:  Sprawdzić zasianie i wszystkie połączenia elektryczne. 
 
Zakłócenie:   Defekt układu elektronicznego. 
Przeciwdziałanie:  Wymienić układ elektroniczny. 
 
Wyposażenie sygnalizuje złe działanie 
Dioda LED:  Błyska czerwona dioda LED 
Wyjście prądowe: 4 mA 
Zakłócenie:   Wartość poniżej 0% nastawy np. elektroda odsłonięta. 
Przeciwdziałanie:  Sprawdzić poziom wody i instalację. 
 
Dioda LED:  Błyska czerwona dioda LED 
Wyjście prądowe: 0 mA 
Zakłócenie:   Przerwane połączenie z rurą/elektrodą pomiarową. 
Przeciwdziałanie:  Sprawdzić przewody elektrody (układ elektroniczny, przyłącza terminalu od 1-4). 

Wymienić urządzenia jeżeli jest to konieczne. 
 
Dioda LED:  Błyska zielona dioda LED 
Wyjście prądowe: 0 mA 
Zakłócenie:   Wartość powyżej 100% nastawy np. zakres regulacji jest zbyt mały. 
Przeciwdziałanie:  Nastawić większy zakres regulacji. 
 
Dioda LED:  Błyska czerwona dioda LED 
Wyjście prądowe: 0 mA 
Zakłócenie:   Zwarcie w  połączeniu z rurą/elektrodą pomiarową. 
Przeciwdziałanie:  Sprawdzić przewody elektrody (układ elektroniczny, przyłącza terminalu od 1-4). 

Wymienić urządzenia jeżeli jest to konieczne. 
 
Dioda LED:  Błyska czerwona dioda LED 
Wyjście prądowe: 0 mA 
Zakłócenie:   Temperatura skrzynki przyłączeniowej przekroczyła 85°C. 
Przeciwdziałanie:  Sprawdzić temperaturę otoczenia. Upewnić się, że nie przekracza 70°C. 
 
Dioda LED:  Błyska czerwona i zielona dioda LED na przemian 
Wyjście prądowe: 0,5 mA 
Zakłócenie:   Przerwane połączenie z termometrem lub spięcie. 
Przeciwdziałanie:  Sprawdzić połączenia z termometrem (układ elektroniczny, przyłącza terminalu 5-6). 

Wymienić urządzenia jeżeli jest to konieczne. 
 
Niewłaściwe odczyty 
Zakłócenie:   Wskazania przewodności wyższe niż mierzona wartość porównawcza. 
Przeciwdziałanie:  Podczas rozruchu: zredukować współczynnik temperatury Tk.  

Podczas działania: zredukować stałą naczyńka. 
 

Zakłócenie:   Wskazania przewodności niższe niż mierzona wartość porównawcza. 
Przeciwdziałanie:  Podczas rozruchu: zwiększyć współczynnik temperatury Tk.  

Podczas działania: zwiększyć stałą naczyńka. 
 

Wymiana układy elektronicznego 
1. Odkręcić śruby pokrywy i usunąć obie pokrywy. 
2. Odkręcić śruby pokrywy i usunąć pokrywę. 
3. Przeciągnąć przewody łączące listwę z płytką z układem elektronicznym. Odłączyć przewody od 

listwy. 
4. Odkręcić śruby mocujące układ elektroniczny i wyjąć układ. Układ elektroniczny jest dostępny jako 

część zamienna (typ LRV 1-40). Podczas zamawiania zaznaczyć wersję (VS) i numer 
identyfikacyjny materiału zaznaczony na tabliczce znamionowej. 

5. Zamontować nowy układ elektroniczny w odwrotnej kolejności. 
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Narzędzia 
Śrubokręt o rozmiarze 1 z krzyżakiem. 
Śrubokręt o rozmiarze 2,5 zwykły, izolowany wg VDE 0680. 
 
Dane techniczne 
Kod urządzenia 
 
Typ 
 

   L R G T 1 6 - 1 

Pomiar przewodności     
Regulacja w zamkniętej pętli     
Czujnik     
Przetwornik     
Typ pomiaru (konduktometria) = 1     
Ciśnienie, PN40 = 6     
Seria     
 
Ciśnienie pracy 
32 bar przy 238°C 
 
Połączenia 
1” BSP wg DIN ISO 228 
 
Materiały 
Korpus:     1.4571 
Rura pomiarowa, elektroda, śruby: 1.4571 
Izolacja elektrody:   PTFE 
Tuleja dystansowa:   PEEK 
Skrzynka przyłączeniowa:  3.2161 (aluminium) 
 
Długość instalacji/ długość pomiarowa, Redukcja długości  

Długość instalacji A 
[mm] 

Długość pomiarowa L 
[mm] 

Możliwa redukcja długości R 
[mm] 

215 200  
315 300 50 
415 400 50 
515 500 50 
615 600 50 
815 800 100 
1015 1000 100 

 
Czujnik temperatury 
Termometr oporowy Pt 1000 
 
Stała naczyńka C 
0,2 cm-1 
 
Połączenia elektryczne 
Pięcio- wtykowa listwa przyłączeniowa, wyjmowana, przewód o wymiarze 1,5 mm2 lub poprzez kabel 5-cio 
żyłowy. 
 
Wejścia kablowe 
Tłumik kablowy z zaciskiem, 1 x PG 9 (M16), 1 x PG 16 (M20) 
 
Zabezpieczenie 
IP 65 wg DIN 40050 
 
Max. dopuszczalna temperatura otoczenia 
70°C 
 
Temperatura przechowywania i transportu 
-40°C do +80°C 
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Zasilanie 
24 V pr. Stałego (18-36 V pr. Stałego0 
 
Pobór mocy 
3 W 
 
Bezpiecznik 
Bezpiecznik elektroniczny działający przy przekroczeniu temperatury Tmax=85°C, histereza – 2°C 
 
Zakres regulacji przewodności/Aktualna wartość na wyjściu 

Prąd wyjściowy mA = µS/cm  Zakres regulacji*) 
[µS/cm dla 25°C] 4 mA odpowiadają 20 mA odpowiada 

0,5 20 0,5 20 
 100  100 
 200  200 
 500  500 
 1000  1000 
 2000  2000 
 6000  6000 
 12000  12000 

 
Regulacja za pomocą przełącznika kodów. Max. obciążenie aktualnej wartości na wyjściu 750 Ω. 
 
*) zamiana µS/cm na ppm (część na milion) 
  
1 µS/cm = 0,5 ppm 
 
Cykl pomiarowy 
1 s 
 
Dokładność 
5%, w odniesieniu do mierzonej przewodności bez kompensacji temperatury 
 
Kompensacja temperatury 
Liniowa, Tk regulowane poprzez przełącznik kodów, 0%/°C, 1,6-3,0%/°C przy krokach o 0,1 %/°C 
 
Stała czasowa T (mierzona wg DIN 3440) 
Temperatura: 9s 
Przewodność: 14 s 
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Wymiary przetwornika przewodności LRGT 16-1 
 

 
 
 
 

Przyłącze dla wykonań 
specjalnych 

Dławik kablowy 

A
 (m

ax
. d
łu

go
ść

 m
on

ta
żu

)  

A
 (d
łu

go
ść

 p
om

ia
ro

w
a)

 

 

www.armaterm.pl 
 

tel./fax 061 8488 431 
tel. 0506 110 005 

 

e-mail: biuro@armaterm .pl 



Instrukcja instalacji i obsługi   LRGT 16-1                                                                                           str. 16 
 
Zastosowanie jako przetwornika przewodności i regulatora odsalania 
W kotłach parowych przetwornik przewodności może być użyty jako ogranicznik przewodności (TDS i 
regulacja odsalania) tylko w połączeniu z regulatorem KS 90. 
Poniżej opisano sposób konfiguracji i regulacji regulatora KS 90 używanego jako ogranicznika przewodności 
i regulacji odsalania kotła. 
 
Uwaga 
Podczas połączeń z regulatorem KS 90 jego instrukcja też musi być brana pod uwagę. 
 
Regulator przemysłowy KS90 
 
Elementy funkcjonalne / widok od czoła 

 
H Ogrzewanie lub otwarcie (włączony przekaźnik lub dział. logiczne = pali się żółta dioda 

LED) 

C Chłodzenie lub zamknięcie (włączony przekaźnik lub dział. logiczne = pali się żółta LED) 

X Wartość z procesu 
W Punkt nastawy 
W2 Pali się: rampa / programator / zdalny / zewnętrzny punkt nastawy 
W2 Błyska: gradient / programator (odzysk zasilania) / procedura startowa 
M Tryb ręczny = pali się czerwona dioda LED, błyska w funkcji z Y2  
AL2 Alarm 2 (Zewn. ograniczenia wartości = pali się czerwona dioda LED) 
AL1 Alarm 1 (Wewn. ograniczenia wartości = pali się zielona dioda LED) 
Przycisk wyboru/zwolnienia 
 

Praca automatyczna/ręczna 
Przełącznik 
Otwarty          

 
Zamknięty          

 

Zwiększanie wartości 
 
Zmniejszanie wartości 

Wartość zmienia się szybciej, gdy dłużej przycisk 
jest naciskany przez dłuższy czas. Zaleca się 
zapisanie starej wartości przed zmianą. 

 
Pali się żółta dioda LED C: Otwarty zawór odsalający 
Pali się żółta dioda LED H: Zamknięty zawór odsalający 
 
Pali się zielona dioda LED AL. 1: Przekroczona granica maksymalna 
 
Wersje 
Mogą być używane następujące wersje 

9404 410 3 2 0 0 1 lub 9404 410 5 2 0 0 1 
 
Zasilanie 
230/115 V prądu zmiennego 
24 V pr zmiennego 
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Połączenia 
Przewód zasilania powinien być oddzielony od przewodów sygnałowych. Zalecamy przewód skręcony i 
ekranowany (ekran połączony z uziemieniem). 
Końcowe elementy w połączeniach muszą mieć zabezpieczone obwody wg specyfikacji producenta.  
Urządzenia muszą być zabezpieczone indywidualnym lub wspólnym bezpiecznikiem o max. poborze prądu 
10 VA na układ (standardowy bezpieczni, min. 1,0 A). 
 
Obwody pomiarowe i sygnałowe mogą przewodzić max. skuteczny prąd o wartości 50 V od gruntu, 
obwód zasilający może przewodzić max. skuteczny prąd o wartości 250 V pomiędzy przyłączami. 

 
 Wyjście (WY) 2 (stałe): 0(4)...20mA RL≤500 Ω 
  Wyjście (WY) 2 (log.): 0/10V (RL≥500 Ω) lub 

         0/20mA (RL≤500 Ω) 
  Wyjście (WY) logiczne: 0/13V (RL≥650 Ω) lub 

           0/20mA (RL≤650 Ω) 
Funkcje wyjścia ->  

a Termopara 
b Termometr oporowy 
c przekaźnik potencjometryczny 
d natężenie prądu stałego 
e napięcie prądu stałego 

 Wejście (WE) opornościowe Ri ok. 170Ω 

 L= Lokalny: Zmiana wartości za pomocą przycisków, R = Zdalny: Zmiana wartości poprzez interfejs 
cyfrowy 
 
Wyjście (WE) 1: Zamykany zawór odsalania, przekaźniki kontaktowe zamknięte 
Wyjście (WE) 2: Otwierany zawór odsalania, przekaźniki kontaktowe zamknięte 
Wyjście (WE) 3: Przekroczone granice max., przekaźniki kontaktowe otwarte 

Zasilanie 

WY 3 

WY 2 

WY 1 

Wyjście logiczne 

Lo
gic

zn
e 

Interfejs cyfrowy 
(TTL) 

Interfejs 
cyfrowy  

WE cyfrowe

 WE 2 

Przył. uziem. 

WE 
uniwersalne 1

 

www.armaterm.pl 
 

tel./fax 061 8488 431 
tel. 0506 110 005 

 

e-mail: biuro@armaterm .pl 



Instrukcja instalacji i obsługi   LRGT 16-1                                                                                           str. 18 
 
Struktura działania 

 
Po włączeniu zasiania (1), regulator rozpoczyna inicjalizacje (Test, Con1, Con2), następnie przełączany jest 
w POZIOM OPERACYJNY  i kontroluje proces. Regulator dopasowywany do celów regulacyjnych dla 
POZIOMU PARAMETRÓW   i procesu przy POZIOMIE KONFIGURACYJNYM . Przechodzenie między 

poziomami odbywa się przy użyciu przycisku . By opuścić poziom operacyjny, przycisk LOCK musi być 
otwarty (nastawiony fabrycznie). Wyjście z poziomu parametrów odbywa się, także po 30 s przerwy w pracy 
urządzenia. Po przejściu za pomocą przycisków przez poziom konfiguracji, następuje przerzucenie do 
poziomu operacji (2 konfiguracja nie zmienia się) lub do inicjalizacji (3 konfiguracja została zmieniona). 
 
Poziom konfiguracji 
Na poziomie konfiguracji, urządzenia dopasowują się do zadań regulacji przy użyciu cztero-cyfrowych 
kodów konfiguracji  i : 
 
1 słowo konfiguracji: ( ): 

Naciskając przyciski  i  można zmieniać wartości (gdy przycisk 
przyciskany jest dłużej to zmiana jest szybsza). 
Po naciśnięciu przycisku  zmiany są zapamiętywane i wyświetlany jest napis 

. 

 
Regulacja:     3   1   7   2  
 
Typ sygnału wejściowego: 
4-20mA, regulowane Inl/InH 
 
Funkcja regulatora: 
Regulator trój krokowy 
 
Funkcje wyjścia: 
Przełącznik 1: zawór ZAMKNIĘTY 
Przełącznik 2: zawór OTWARTY 
Przełącznik 3: Alarm 1 
 
Funkcje regulatora 

Regulator trój krokowy (przełącznik i przełącznik) 
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2 słowo konfiguracji: ( ): 

Naciskając przyciski  i  można zmieniać wartości (gdy przycisk 
przyciskany jest dłużej to zmiana jest szybsza). 
Po naciśnięciu przycisku  zmiany są zapamiętywane i wyświetlany jest 
napis . 

 
Regulacja:     2   8   0   0  
 
Alarm1: 
Alarm czujnika + granica styku 
 
Absolutna granica styku: 
 
3 słowo konfiguracji: ( ): 

Naciskając przyciski  i  można zmieniać wartości (gdy przycisk 
przyciskany jest dłużej to zmiana jest szybsza). 
Po naciśnięciu  zmiany są zapamiętywane i wyświetlany jest napis . 

 
Regulacja:     0   0   0   1  
 
Odpowiedz czujnika alarmu: 
Jak X<W, np. zawór zamyka się 
 
4 słowo konfiguracji: ( ): 

Naciskając przyciski  i  można zmieniać wartości (gdy przycisk 
przyciskany jest dłużej to zmiana jest szybsza). 
Po naciśnięciu  zmiany są zapamiętywane i opuszczany jest poziom 
konfiguracji. 

 
Regulacja:     0   0   0   0  
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Poziom parametrów 
Na poziomie parametrów, urządzenia dopasowują się do procesu. Wyświetlane są tylko parametry, które są 
wymagane do konfiguracji urządzeń. 

Naciskając przyciski  i  można zmieniać wartości (gdy przycisk 
przyciskany jest dłużej to zmiana jest szybsza). 
Zmiany są zapamiętywane po 2 s lub, gdy naciśnie się na krótko przycisk ; 
przycisk  jest także wykorzystywany do przełączania między parametrami. 

Poziom parametrów opuszcza się po 30 s przerwy w pracy urządzenia 
lub przez naciśnięcie na krótko przycisku  po ostatnim parametrze. 

 
Nr Nazwa parametru Symbol Zakres regulacji 

01 Punkt nastawy SP 2 Pomiędzy niskim i wysokim punktem granicy 
nastawy (SPL.....SPH) 

02 Czas  Pt2 0...9999 min, regulacja 10 
03 Granica styku 1 niska LCL1 Granica niskiego punktu nastawy SPL...999 
04 Granica styku 1 wysoka LCH1 - - - - 
05 Przełącznik alarmu, różnicowy dla LC1 SdA1 1...9999, regulacja 1 
06 Blokada działania Loc 0 

07 Nastawa ograniczenia niskiego  SPL Początek zakresu regulacji (InL) ... 
Koniec zakresu regulacji (SPH-1) 

08 Nastawa ograniczenia wysokiego SPH Niski punkt granicy nastawy (SPL+1) ... 
Koniec zakresu regulacji (InH) 

09 Zakres proporcjonalności Pb1 0,1...99,9%, regulacja 10% 
10 Czas całkowania Ti 0 
11 Czas różniczkowania Td 0 
12 Czas odpowiedzi siłownika Tt Zależnie od siłownika, ok. 120 s 
13 Minimalny czas kroku Ttp 0,1...2,0 s, regulacja 2 s 
14 Oddzielenie punktu przerzutu SH 0,2...20,0%, regulacja np. 10% 
15 Stała czasowa filtru TF 0,0...999,9 s, regulacja np. 1,0 s 
16 Miejsce dziesiętne DP 0 / 1 / 2 (0=bez miejsc dziesiętnych) 
17 Początek zakresu regulacji InL - 999 ... (InH-1) 
18 Koniec zakresu regulacji InH (InL+1) ... 9999 

 
Wyświetlane wartości parametrów SP2, LCL, LCH, SdA1, SPL, SPH, InL i InH zależą od miejsc 
dziesiętnych. 
Specyfikacja w % odnosi się do zakresu InL ... InH. 
 
Najpierw należy kalibrować początek i koniec zakresu regulacji (InL, InH), a później granicę wysokiego i 
niskiego punktu nastawy (SPL, SPH). 

Przetwornik przewodności Regulator 
Zakres regulacji 
[µS/cm dla 25°C] 

InL 
SPL 

InH 
SPH 

20 20,0 
100 100,0 
200 200,0 
500 500,0 

1000 1000 
2000 2000 
6000 6000 

0,5 

12000 

0,5 

9999 
   
Jeżeli wyposażenie wykorzystywane jest do celu ograniczania przewodności, należy nastawić niską granicę 
styku (LCL1), by predefiniować max. wartość przewodności elektrycznej. Kiedy ta granica jest 
przekroczona, zapala się zielona dioda LED Alarmu 1 i wyjście przełącznika 3 otwiera obwód 
zabezpieczenia palnika. Regulacja wartości granicznej może być odzyskana w każdej chwili na poziomie 
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parametrowym. Wyjście przełącznika 3 nie blokuje się automatycznie. Funkcja blokowania musi być od tego 
czasu implementowana w obwodzie zabezpieczenia palnika (obwód nadążny), który musi spełniać 
wymagania DIN VDE 0116. 
 
Poziom operacyjny 

 
Ten poziom przewidziany jest do regulacji procesu. Wartość aktualna procesu X i punkt nastawy W są 
wyświetlane w trybie ręcznym i automatycznym. Zmienna Y jest wyświetlana za pomocą przycisków. Tryby 
ręczny i automatyczny, są wybierane za pomocą przycisku Hand/automatic (ręczny/automatyczny). 
 
Punkt nastawy w trybie ręcznym lub punkt nastawy i/lub zmiennych w trybie automatycznym, może być 
zmieniony za pomocą przycisków. Zmiana jest zapamiętywana po 2 s lub po naciśnięciu na krótko przycisku 
wyboru. Dla ręcznego sterowania zaworem odsalającym, należy najpierw przełączyć regulator do trybu 
ręcznego, używając przycisku wyboru i następnie przełączyć do zmiennej Y. Teraz jest możliwość używania 
przycisków ze strzałkami do ustawienia ręcznego. 
 
Jeżeli prąd pomiarowy przychodzący z przetwornika przewodności spada poniżej 2 mA lub linia ma złą 
polaryzację pojawia się następujący komunikat o błędzie: 

 
 
Po tym komunikacie zawór odsalający zostanie zamknięty. 
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